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Van de Redactie
Op het moment van schrijven hebben we de eerste echte voorjaarsdag achter de
rug, en dat smaakt naar meer! Dit is ook de dag dat de gemeente, na bijna 20 jaar
in het ambt, afscheid heeft genomen van haar dominee Liuwe Westra. Enorm
veel mensen zijn aanwezig geweest bij de eredienst / afscheidsdienst.
Bedankt voor alle inzendingen die we hebben mogen ontvangen op de fotoquiz.
Een eervolle vermelding voor Hillie Kooistra en Sijas en Adri Akkerman die de
juiste oplossing hebben aangeleverd! Binnenkort een vervolg op deze fotopuzzel.
De speeltuin in Waaksens is bijna helemaal klaar. Een kort verslag is terug te
lezen in deze uitgave. De feestelijke opening staat gepland op 7 mei a.s.
Sjirk de Jong heeft dit keer de klos voor zijn rekening genomen. Lees snel verder
voor zijn verhaal. Nog meer inbreng uit Waaksens deze keer. Auke Dijkstra heeft
een stuk geschreven over zijn verhaal achter de onlangs gekapte oude walnotenboom in Lollum.
Daarnaast nieuws van de DA over het aanstaande dorpsfeest! En natuurlijk ontbreekt Knilles niet.
De omslagfoto van Lollum is gemaakt door Jack de Vries en de omslagfoto van
Waaksens is van Henk Twijnstra. Henk heeft de foto genomen tijdens het plaatsen van de bol op de kerkspits in Waaksens. Stuur ook eens een foto in naar:
twadoarpen@hotmail.com wie weet siert deze foto dan de volgende keer de omslag!
Veel leesplezier gewenst!

DE TWA DOARPEN in 2016

nr.164 uiterste inleverdatum kopij 15 juni - verschijnt begin juli
nr.165 uiterste inleverdatum kopij 21 september - verschijnt begin oktober
nr.166 uiterste inleverdatum kopij 16 november - verschijnt begin december
Punten voor de agenda en kopij en foto’s voor De Twa Doarpen kunt u mailen
naar: twadoarpen@hotmail.com
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• Belastingzaken
• Administratieve
dienstverlening
• Jaarrekeningen
• Financiële adviezen
• Bemiddeling aan- en
verkoop onroerend goed

Molenweg 23
8748 BL Witmarsum
tel. 0517-531488
fax. 0517-532815
e-mail: sprikkeurs@online.nl
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De klos
Ik ben Sjirk de Jong en woon sinds december 2011 in
Waaksens.
Ook de klos is bij mij langs gerold, met de vraag wie ben je en waar kom je vandaan.
Mijn vader is geboren in Lemmer als zoon van een palingvisser en mijn moeder
is een dochter van een bakker in Oudemirdum. Omdat mijn vader na zijn militaire
dienst in Nederlands-Indië als timmerman bij een aannemer in Workum kon werken, zijn ze verhuisd naar Workum. Daar ben ik geboren en getogen.
Ik heb drie kinderen, de oudste dochter woont in Den Haag, de middelste een
zoon woont in Almere en de jongste dochter woont in Bolsward. Tevens ben ik
opa van twee kleinkinderen.
Mijn werk is het restaureren van monumentale gebouwen, waaronder kerken, boerderijen en molens.
Op jeugdige leeftijd was ik al op restauratieprojecten
te vinden en ik ben na mijn schooltijd op de MTS in
Sneek enkele jaren werkzaam geweest als uitvoerder bij enkele restauratie bedrijven. Eind 1989 ben ik
zelf een restauratiebedrijf begonnen onder de naam
Bouw- restauratiebedrijf De Jong BV in Workum. In
de hoogtijdagen van het bedrijf had ik 10 mensen
in loondienst. Het bedrijf is sinds kort gefuseerd en
we werken nu onder de naam Vallinga-de Jong gevestigd in Bolsward, met momenteel 12 mensen in
loondienst.
Na mijn scheiding in 2005 ben ik van Workum verhuisd naar Sneek. Tijdens de jaren dat ik in Sneek
woonde heb ik mijn partner Astrid leren kennen. Astrid
is coördinator van de O.K.’s in de ziekenhuizen van Vlissingen en Goes. Toen ik
in Sneek woonde zochten we een woning in de buurt van Bolsward. De woning in
Waaksens vonden we mooi en het was recent gerenoveerd en we konden er zo
in, met uitzicht op de kerk. Door mijn werk kende ik Waaksens en Lollum al en ik
voel me hier thuis. We hebben een nieuwe tuin aangelegd, waarin een tuinhuisje
met een glazen dak. Het dak is in wintermaanden verlicht.
Sjirk 10 jaar
met zelf gemaaakte steen
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Thuiszorg Zuidwest Friesland
is onderdeel van:

Wijkverpleegkundige
Baukje de Jong
Tel.: 0515 - 46 18 81
www.thuiszorgzwf.nl

“ Wij staan 24 uur per dag,
7 dagen per Week voor u klaar.”

Zorgteam Witmarsum is het gezicht bij u in de wijk. Vanuit ons
team regelen wij alle soorten zorg aan huis zoals: verzorging en
verpleging, hulp in de huishouding, thuisbegeleiding, (intensieve)
nachtzorg, thuiszorgtechnologie en thuishotel (diensten aan huis).
Zo kunt u langer thuis blijven wonen of eerder uit het ziekenhuis
naar huis komen.

verzorging & verpleging | hulp in de huishouding
thuishotel | thuiszorgtechnologie | thuisbegeleiding
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Het eerste jaar dat we hier woonden was meteen al goed. Schaatsen op natuurijs in februari
2012 en ook het WK voetbal feest (waarbij het
Nederlands Elftal de halve finale bereikte) was
top. De dorp- en buurtfeestjes zijn ook elk jaar
weer gezellig.
De winter is voorbij en ik wens een ieder een
mooie zomer toe.
Groeten Sjirk

It hâld net op!
It is freed acht jannewaris. Nei it reinen fan justermiddei en fannacht mei hurde
stoarmige wyn út it west-súdwesten is de glêdens fuort en mei wer hast seis
graden yn de plus kin alles wer gewoan trochgean; de sinne wol fan ’e moarn om
goed njoggen oere ek wer sjen litte, ek al hawwe wy him al in wike net sjoen, dat
er der noch wol is. En sa is der alwer in wike om, mei noch gjin winter yn dizze
dochs wol wintertiid, heechút in pear hagelstiennen, mar fan ’e moarn, en no is
it snein 17 jannewaris, is de wrâld wol wyt fan in hagelbui fannacht en mei de
temperatuer om en by nul, is it middeis om tolve oere noch wyt, mar bûtenút al
net mear. Sa kwakkelet it mar wat troch, mar dochs mei al dat kwakkeljen koe de
earste maraton op natoeriis yn Haaksbergen dochs riden wurde.
Ik stap mei myn ferhaaltsje oer de natoer wol gauris even bûten it iis, sa no ek
wer. Ik seach op de foarpagina fan ‘Op ’e Skille’ fan 13 jannewaris in hiel bysûndere siswize en wol dizze: Ast ien sjochst sûnder glimk, jou dy dan ien fan dysels.
Miskien hawwe wy him allegear wol lêzen, mar ik fûn dit sa goed. Dêrom nochris.
Mar hjir ek op ús iisbaan op freed 22 jannewaris, hawwe de bern even ride kinnen, sei Sjoerd, mar net sa lang want it wie al teiwaar en de middeis om goed
fjouwer oere kamen der samar gatten yn it iis, en dan is it wer foarby, in koarte
freugde, mar dochs. En sa’t wy even om de bar sieten yn it doarpshûs, hienen wy
it ek oer de kommende maityd. Der binne al wer bosken ljippen sjoen, mar wat
sjogge wy noch mear? Mûzebiters of buizerds: it is no noch gjin probleem, want it
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is ek noch in moaie fûgel, en sy tinke der mei om dat it oantal mûzen wat binnen
de perken holden wurdt, mar aansen as
de ljippe-, strânljippe-, tsjirke- en skriezepiken hjir wer omtippelje, dat allegear
is net minder lekker foar de mûzebiter.
Ja, seit Sjoerd, ik rin alle moandeis de
Slachte om sa oer Waaksens, en no
wolle jim it net leauwe, mar ik telde 79
buizerds. Ik kin in pear mis wêze mei
dûbeld tellen, mar der binne echt tefolle
fan dy rooffûgels. As dêr net wat oan
dien wurdt, ik sjoch it in gat yn ’e kop
foar ús greidefûgels.
It is hjoed moandei 25 jannewaris, it is einepikewaar. Dat betsjut in prachtige
maitydsdei mei in temperatuer om de 12 graden en op plakken 14. Wat kin it hurd
feroarje: ferline wike wie it soms Sibearysk kâld mei gefoelstemperatueren fan
min seis, min sân. Mei dizze 12 oant 14 graden wie it de waarmste 25 jannewaris
sûnt 1919.
Nei in stoarmige nacht is it hjoed moandei 8 febrewaris. Wy hawwe yn dizze foarbije fjirtjin dagen alle soarten waar hân, mar gjin winter, en dat is foar dyjinge dy’t
yn jannewaris echt even op natoeriis ride wolle, hiel jammer. Mar foar oaren, dy’t
net fan kjeld hâlde, en dy binne der ek genôch, dy sizze: lit ús oan mids maart
sa mar wat trochbûkelje. En as dan de maityd mar wer echt begjint, mei al syn
blommepracht, en as dan de sopstream yn ’e beammen en struken wer op gong
komt, ik sjoch it no al wer kommen, sa witte jimme ek daliks mar by wat groep oft
ik hear. Fan ’e moarn hearde ik foar de radio dat de natoer al seis wiken yn ’t foar
is, mar wy sille hjir net tefolle op foarút rinne, en dan mei dy seis wiken, dan soe
de maityd al in bytsje begongen wêze, mar bliuw mar mei de fuotten op ’e grûn,
it kin no noch alle kanten op.
En sa is der wer in wike om. It is no snein 14 febrewaris (Falentynsdei), de dei fan
de leafde, hiel belangryk yn it minskebestean. Hjirsûnder kin it gewoan net, elk
fult foar himsels mar yn wêrom’t dat net kin. En no gean ik wer fierder mei it waar.
Wy hawwe dizze wike alle soarten waar wer hân, hast in maitydsdei mei sinne
en wynstil, mar ek kâld mei noardeastewyn, wiet waar, mar gjin snie, en ek gjin
winter. Mar op tiisdeitemoarn is nei in heldere en kâlde boppeloft de hiele wrâld
wyt oant moarns healwei njoggenen ta, want dan ek oan dizze heldere loft skynt
de sinne wer folop, en waarmet alle oanfriezing fuort.
No, snein 21 febrewaris is it buiïch, gjin sinne, mei hurde stoarmige wyn. De foar-
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bije wike hast itselde as de wike dêrfoar, mei in pear froastige nachten. In kat hat
oer it iis kinnen, mar dêrmei wie it ek wer fuort. De berjochten foar de kommende
wike binne wer itselde, it werhellet him hieltyd wer. Wy hawwe dit waarbyld earder
sjoen, ferline simmer is it ek sa gongen: twa, trije dagen simmerwaar, en dan wer
depresje-ynfloeden. De natoer yn it fjild: mûzen binne der noch altyd en dan ek
mûzebiters, de ielreager al wat minder, want de âlden dy’t foar neiteam soargje,
sykje har briedplakken al wer op. De merkels sitte ek noch yn ’e grutte groep bymekear, mar de earste einen sitte al wer ûnder de beam en tinke by harsels: wêr
bliuwe dy einekuorren, en dat allegear makket, de maityd komt wer, en dat is wol
sa moai, allinne de gedachte al, dat alles aansen wer grien wurdt en ek de blommen, elk yn syn soarte, him wer sjen litte kin. No’t ik it dochs oer blommen haw,
moat ik dit even neame. Us geraniums hâlde wy it winterskoft oer yn potten, mar
wol froastfrij. De temperatuer mei net yn de min sakje, dan binne se fuort, en sille
je nei it túnsintrum moatte, wolle jo wer bloeiende geraniums yn de tún hawwe.
Gelokkich kin dat ek.
Mar it is no moandei 29 febrewaris, de hiele foarbije wike in kâlde wike, nachts 2
oant 4 graden froast en deis 3 oant 5 graden yn ’e plus. Mar wol kâld mei noardnoardeastewyn. Ek op tiisdeitemoarn 1 maart is de hiele wrâld wer wyt, mar de
wyn komt no út it suden, want wy krije op de earste dei fan de meteorologyske
maityd oar waar; wy sille sjen hoe’t it útpakt, want wy witte allegear ek: maart roert
zijn staart. En watfoar sifer as dizze trije moannen wintertiid kriget, dat kin pas
nei de 21ste maart, mar ik haw myn twivels: foar de iene in goed sifer, en foar de
oare, dy freget him ôf: hawwe wy wol winter hân? Wy hâlde dit noch even oan.
Mar wy witte no al, dizze wintertiid hat hast trije graden
te waarm west, de waarmste jannewaris en febrewaris
yn de hast trijehûndert jier waarnimming.
Mar no noch even oer ús piper- of gierswellen. Ik sei yn
it desimbernûmer al, se hawwe dit simmerskoft machtich oanwêzich west. No by it skjinmeitsjen fan de nestkasten sei Sjoerd: alle tolve kastkes hawwe beset west;
yn ien leinen twa stikkene aaikes. Wat hjirmei west hat,
wy witte it net. Mar wy kinne wol stelle, it resultaat fan
2015 hat, nettsjinsteande de sobere simmer mei as sifer in seis, wer bysûnder goed west, en ein april komme
sy grif wer.
Mar it is no woansdei 2 maart, en wat seach ik fan ’e
moarn? Rienk hie juster de earste einekuorren yn de
beammen en fan ’e moarn siet der al in ein boppe-op.
En wat seach ik fan ’e moarn noch mear nei it hjerst-
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en winterskoft? Twa strânljippen yn it lân, en dan de sinne derby. Juster wie it
noch pikelkâld en no hjoed lekker waar. Ik haw alris earder sein, je moatte it
waarnimme of sjen, want oars giet it ûngemurken allegear foarby. It kâlde waar
net, hear, mar gelokkich, dat giet ek wer oer, mar no ek, snein 6 maart, noch net,
nachts noch froast, ien, twa, trije graden ûnder nul, deis as de sinne derby komt,
is it wer fuort. Wy fernimme de sinne, hy kriget alle dagen mear macht (ljocht en
waarmte) en kin ús alle dagen 1,5 minút langer beskine. Dit wie it earst wer, oare
kear mear. Knilles Rusticus

Mijn verhaal van de notenboom in de tuin van de
pastorie in Lollum.
Wij woonden aan de schoolbuurt in Lollum en wel op nummer twee. Vader, moeder, broer en zes zussen. Achter ons huis is een prachtige tuin gelegen aan de
pastorie van de daar toen wonende dominee Van der Kooi. Toen ik opgroeide als
jongetje hoorde ik van mijn grote broer en zus over de notenboom achter in onze
tuin. Opgroeiende en als jongen op de lagere school werd mijn nieuwsgierigheid
steeds groter. Met een groepje maten op naar de tuin van dominee Van der Kooi.
Eenmaal in de tuin aangekomen, stonden we voor de imposante notenboom. Wat
een enorme boom met grote brede uitgroeiende takken. Groen als gras, met noten in overvloed. Nog lang niet rijp, maar lokkend om geplukt te worden. Natuurl
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ijk was dit verboden, maar dat was de spanning die er in die tijd bij hoorde. Ook
dominee vond de boom prachtig met al zijn noten, maar niet om ze door de jeugd
te laten pakken zonder te vragen . Dus op naar de politie, die ons opdracht gaf
om bij hem thuis honderdmaal strafregels te schrijven. ( wij mogen geen noten
stelen in de tuin van de dominee) Onder het genot van koek en limonade deden
we dat braaf, vervolgens vergeving gevraagd bij de dominee om daarna stiekem
nog een keertje in de tuin te kruipen voor wat noten.
Volgens mij is dit niet alleen mijn ervaring, maar van veel jeugd uit Lollum in de
afgelopen jaren. Toen ik het hoorde en in de krant las dat de grote notenboom
door een harde storm en met enorm geraas in twee delen was gebroken, kroop
er een wee gevoel door mijn lichaam, een stukje jeugd weg.
Maar Holger Bakker heeft er een prachtig project van gemaakt . Heel hartelijk bedankt. Ik heb zeven plankjes bij hem gekocht en aan mijn broer en zussen kado
gegeven als aandenken aan onze jeugd.
Dank grote notenboom voor al het plezier wat je aan ons hebt gegeven .
Met een hartelijke groet van: Auke Dijkstra, geboren op 30 januari 1950, vlak bij
de notenboom.

Opening Speeltuin Waaksens
Afgelopen zomer hebben Linda en ik het plan gemaakt om de speeltuin in Waaksens te gaan vernieuwen. Onze wens was om dit ook al in 2015 te realiseren.
Mede dankzij alle gulle giften van de bewoners van Waaksens en Lollum is dit
gelukt!
Alle toestellen staan inmiddels en nu zijn Dimitry, Gerben Jan & Auke begonnen om de puntjes op de i te zetten. De grasmatten (val bescherming) voor de
schommels zijn gelegd en binnenkort wordt het gras ingezaaid. Ook de volleybalpalen worden neergezet, zodat we dit jaar kunnen starten met volleybal. Dus
dan zijn wij daarmee in Waaksens goed voorbereid op aankomende strijd tijdens
het dorpsfeest! We nodigen hierbij alvast alle inwoners van Waaksens (en ook
liefhebbers uit Lollum zijn natuurlijk welkom) uit om gezellig te gaan volleyballen
op de heerlijke aankomende zomerse avonden.
Op zaterdag 7 mei a.s. gaan we de speeltuin officieel openen om 10.00 uur. Het
wordt een feestelijke opening waarbij iedereen van harte welkom is. Er wordt
gezorgd voor een hapje en een sapje en ook de Leeuwarder Courant komt langs
voor verslag.
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Het bedrijf voor al uw AUTOMATISERING, zowel hardware als software

- Complete systemen
- Losse componenten
- Aanleggen netwerken

- Software
- Maatwerk software
- Internetpagina’s

Ook kunt u bij ons terecht voor het vaste onderhoud van uw netwerk en
systemen, hier kunt u denken aan het updaten, opschonen, het maken van
een back-up en het uitbreiden van uw systemen.
Voor verdere informatie en tarieven:
Jorritsma Automatisering
Ald Haven 13
8823 SR Lollum
Tel: 0517-469071
Mob: 06-23688811

Technisch Installatie bedrijf

FA. D. v. Wieren Wommels
H.Baarda
Hizzaarderlaan8
8823 SJ Lollum
tel./fax: 0517-469157
Mobiel: 06-22 786 867
Het adres voor aanleg en onderhoud van:
Dakbedekking - Zinkwerken - Gas
Centrale Verwarming - water - Sanitair
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Nogmaals iedereen ontzettend bedankt voor alle steun!
Jolanda Breidenbach

Wandeltocht Ried 21 mei 2016
Deze wandeltocht wordt georganiseerd door de Activiteiten Commissie van
Dorpshuis de Rede te Ried. Ontdek op een gezellige en sportieve manier de mooie omgeving van
Ried. De route loopt o.a. over een gedeelte van het
Jacobspad, langs de slenk van de Middelsee, langs
de weg van het voormalige klooster Sanctea Mariënberg , langs terpen en het schitterende weide- en
bouwland van NW-Friesland.
De wandeltocht is bedoelt voor alle niveaus wandelaars.
Start 38 km.
Start 26 km.

09.00
10.00

-

09.30 uur
10.30 uur
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Start 18 km.
Start 8 km.

11.00
12.00

-

11.30 uur
13.30 uur

Startlocatie;
Dorpshuis De Rede, Hoofdstraat 4A, 8811 HD Ried
		
De kosten bedragen € 7,50 p.p. (kinderen tot 12 jaar € 5,00). De opbrengst van
deze loop komt geheel ten goede aan de ver- en nieuwbouw van dorpshuis De
Rede. • Honden – mits aangelijnd – mogen mee.
U komt diverse keren terug op de startlocatie alwaar gezellige zitjes klaar staan
zodat u de voeten even rust kunt geven en kunt genieten van een kopje koffie/
thee o.i.d. . Ook zijn hier toiletten aanwezig.
DE ULTIEME TRAINING VOOR DE SLACHTELOOP
Voor meer informatie kijk op: www.dorpshuisried.nl/index.php/wandeltocht-ried
Aanmelden via: wandeltochtried@outlook.com

Gezocht: creatieve spin in het web
voor dijkvak Lollum/Waaksens
Slachtemarathon 2016
We zijn op zoek naar een creatieve spin uit LollumWaaksens die mee wil denken over culturele invulling
van eigen dorp/dijkvak en mee wil denken in de spinnengroep.
We hebben in bijna alle dorpen die meedoen met de
Slachtemarathon een creatieve spin. Die denkt mee
over hoe we het culturele programma invullen (globaal) en koppelt dit aan activiteiten in het dorp.
Deze spinnengroep heeft een aantal dingen bedacht
(sommige dorpen doen maar aan 1 ding mee, anderen pakken alles op, dat is aan de spin/het dorp):
- #stekjes (op 6 plaatsen aan de route worden een
kunstenaar uit de omgeving en een lokaal verhaal
aan elkaar gekoppeld. De kunstenaar vervangt een
bestaand hekje (van een boer) door zijn kunstwerk).
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MIKEBIKE FIETSEN

U kunt bij ons terecht voor de volgende
merken: Alba, Bikkel, BSP, Pointer,
Kreidler, Puch, Gazelle, RIH, Batavus,
Burgers & Trenergy.

Wist u dat u uw fiets voor reparatie niet in Nijland hoeft te brengen,maar
in Waaksens kunt neerzetten. Wij nemen uw fiets dan mee naar Nijland en
brengen de fiets gerepareerd weer bij uw thuis. Ook kunnen wij de fiets bij u
komen ophalen. Deze haal & brengservice bieden wij u gratis aan.
Graag tot ziens in onze winkel aan de:

Hege Wier 5, 8771 RN Nijlân ( Industrieterrein ) Tel: 06-41320816
Openingstijden: dinsdag-vrijdag: (9.00-17.30) & zaterdag: (9.00-17.00)
Buiten openingstijden & zondagen op afspraak voor u geopend.

WWW.MIKEBIKEFIETSEN.NL

Gezocht: creatieve spin in het web
voor dijkvak Lollum/Waaksens
Slachtemarathon 2016 (vervolg)
- Tinte oer de dyk (op een paar plaatsen op de route lopen de wandelaars een
andere wereld in: bruiloft, circus, digitale dj wereld, etc.).
- Elk dorp een eigen dijkvak dat ingevuld wordt met vlaggen, vaandels en wimpels: een lange lijn langs de route. Op die manier maken we een 42 km lange
vlaggenlijn.
Bij alle projecten is het doel om zoveel mogelijk mensen uit het dorp erbij te betrekken. Dit resulteert in brei- en haak clubjes voor senioren, vlaggen maken van
oude lakens op basisscholen, etc.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Dirk Bruinsma (Creatief leider Slachtemarathon 2016) Tel: 06 52 344 759 of Email: dirk@peergroup.nl
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Last van depressieve gevoelens?
ZIT JE NIET
LEKKER IN JE VEL?

Loop je in relaties steeds
tegen dezelfde dingen aan?
Maak dan een
afspraak voor een
kennismakingsgesprek!
Kijk voor meer info op www.craniofriesland.nl

Ervaar wat deze
therapie kan doen voor
uw chronische pijn!

Anna Amels

Praktijk voor
CRANIOSACRAALTHERAPIE & PSYCHOTHERAPIE
voor volwassenen, kinderen en baby’s
Praktijkadres Leeuwarden:
Marowijnestraat 10 Leeuwarden
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Praktijkadres Waaksens:
Buorren 17 Waaksens

T 06 - 29 427 770
E amelsanna@gmail.com

Haak Café in Lollum is een feit
Twee keer zijn we nu bij elkaar geweest, een groepje vrouwen die van haken
houden. Zomaar spontaan kwamen we met elkaar via facebook in contact, gewoon omdat het leuk is en gezellig. Iedereen neemt zijn eigen handwerkje mee
en met elkaar hebben we een gezellige avond. We kunnen elkaar helpen, inspireren en wat het belangrijkste is, is de Mienskip......
De bedoeling is 1x in de maand een bijeenkomst en dit is meestal op dinsdagavond vanaf 20.00 uur. 4 april j.l. was een speciale avond waarvoor we eenmalig
een gast hebben uitgenodigd. Om precies te zijn Esmeralda de Vries, de vrouw
die de grootste gehaakte deken van de wereld promoot. Om in het jaar 2018,
waarin Leeuwarden de Culturele hoofdstad is, een deken van Granny Squares
met elkaar te haken tot de grootste van de wereld. Thuis of met elkaar Granny’s,
oftewel ‘oma vierkantjes’ te haken.
Wie wil kan gewoon even langs komen, om gezellig mee te haken of je eigen
werk haken of breien. Niks moet...alles mag. Ook kunnen we Esmeralda blij maken met restanten wol, dus diegene die wol of katoen over heeft en er niks meer
mee doet, breng het bij mij en ik zorg dat het op de goede plek komt. We zijn al
vast begonnen met het haken van Granny’s en gaan proberen om ook een deken
te maken, speciaal voor dit project, zou toch leuk zijn? Lollum/Waaksens met een
eigen deken.
Dus voor degene die van haken of breien of handwerken houdt, kom ook eens
langs. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Baukje Wester of Sippie
de Jong.

Haak maar aan dames van Lollum – Waaksens!
Afgelopen januari is het Haakcafe van Lollum – Waaksens opgericht, met als doel
1 x per maand een gezellige avond met veel dames die willen haken en/of dit willen leren, niets moet alles mag. De groep bestaat nu na 3 bijeenkomsten uit zo’n
15 personen in de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar. Dus van jong tot oud en
van beginnend tot gevorderd. Iedereen kan wat van mekaar leren en er komen
hele leuke haakwerken uit voort.
Afgelopen maandagavond 4 april was het 4e haakcafe en voor deze avond had
Sippie de dames van: “De grootste gehaakte deken ter wereld” uitgenodigd. De
dames vertelden ronduit over het idee dat spontaan was ontstaan op een personeelsfeestje (2014) in de Harmonie om in 2018 de grootste gehaakte deken ter
wereld te maken. Hoe dit allemaal is gaan lopen kunt u in het bijgesloten artikel
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lezen. Speciaal voor deze avond hadden de dames van het Haakcafe een deken
gemaakt van Granny Square’s en deze aan de dames overhandigt. Een deken
wordt gemaakt van Granny’s met een afmeting van 10 bij 10 cm en de afmeting
van de deken moet precies 1.40 bij 2.00 zijn.
Lijkt het jou/U nou ook leuk om bij ons aan te “haken” kijk dan eens op onze facebookpagina Haak Cafe Lollum – Waaksens en haak ook gezellig mee. De laatste
avond voor de zomerstop staat gepland op 17 mei a.s. Lokatie en tijd wordt tzt
nog bekend gemaakt.

Gehaakte deken bedekt vijf voetbalvelden in 2018
De actie om de Grootste Gehaakte Deken Ter Wereld te maken slaat aan. Volgens Monique van der Hoek, samen met Esmeralda de Vries de aanjager van het
project, moet de deken leiden tot een plekje in het Guiness Book of Records. De
actie is nu ruim een maand onderweg.
De deken wordt gepresenteerd in 2018, in het jaar dat Leeuwarden-Fryslân de
culturele hoofdstad van Europa is. ,,Dit project sluit uitstekend aan bij het thema
van 2018”, zegt Monique van der Hoek. ,,Het gaat vooral om het verbinden van
mensen”. Want iedereen mag meedoen. Er zijn al clubjes die wekelijks de lapjes
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aan elkaar haken. ,,Maar mijn buurmeisje van tien mag ook meedoen. Graag
zelfs!” Het project verbindt mensen: uit alle lagen van de bevolking. Van der
Hoek: ,,Ik weet nog niet precies hoeveel mensen nu meedoen, maar ik krijg elke
dag aanmeldingen. Dat is geweldig.”
Granny square
De deken is een burgerinitiatief dat door zorggroep Palet en de gemeente Leeuwarden ondersteund wordt. Wie een bijdrage wil leveren aan de deken kan een
granny square haken: dat is een vierkantje van tien bij tien centimeter. Al die
vierkantjes bij elkaar vormen een deken. En daarvan wordt de grootste gehaakte
deken van de wereld gemaakt.
In het Guinness Book of Records staat het record nu op 8.000 dekens. De
2018-poging mikt op 10.000. Dat zijn 8 miljoen kleine vierkantjes (granny squares) die samen maar liefst 5 voetbalvelden bedekken.
Tachtig jaar
In het wijkgebouw van de Leeuwarder wijk Westeinde komen dames van tachtig
jaar en ouder elke maandagmiddag bij elkaar om te haken. Ook in Bilgaard is al
een haakgroepje gestart. ,,Het gaat goed wat betreft het aantal aanmeldingen”,
aldus Van der Hoek. ,,We willen uiteindelijk heel Nederland met dit idee besmetten, maar we beginnen in Leeuwarden en Fryslân.

Nieuws van de DA
Beste doarpsgenoten! Wy binne al wer drok dwaande
mei de tariedings foar de doarpsfeesten fan dit jier.
Wy hawwe dit jier wer “grut” feest en der hjert fansels ek een optocht mei mooie fersierde weinen by.
As thema foar dit jier hawwe we foar “Film” keazen.
Dus mei dit thema kinne jim wat leuks betinke foar ‘t
fersieren. Maar ek foar ‘t ferlkaaien mei matinee.
Fjider hawwe wy wer foar een leuk stikje muziek soarge. Ek kinne jim wol wer
starte mei trainen want der mei ek wer volleybalt wurde!
Soad succes mei de tariedings en we sjugge jim 13 t/m 16 juli.
Groetnis de DA
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Expositie Greet Leuven en Lieuwe Bouma in Waaksens, 21 mei tot 12 juni
Beeldhouwer Lieuwe Bouma uit Sibrandabuorren exposeert beelden in de tuin aan De Bieren 2 in Waaksens als gast bij Greet Leuven
die in haar atelier schilderijen, schalen en objecten laat zien.
Lieuwe is een autodidactische Friese beeldhouwer die voornamelijk werkt met speksteen
, serpentijn en albast. Hij vindt zijn inspiratie
in de natuur, vogels, vissen, en in relaties,
bijvoorbeeld de moeder kind relatie. Bouma
maakt ook abstract werk. De vorm en de kleur
van de stenen leiden hem tot het uiteindelijke
kunstwerk. Intuïtie staat bij het werk centraal.
Zijn beelden krijgen een mooie achtergrond
van de weelderige beplanting en omliggende
weilanden.
Greet exposeert een nieuwe serie schilderijen
en schalen en objecten van eerdere datum. Hoewel figuratieve elementen voorkomen en sommig werk landschappelijke associaties oproept is het meeste toch
abstract van opzet. Haar belangrijkste bronnen van inspiratie zijn de fysische elementen
(vuur, water, lucht en aarde) waarvan de werking zichtbaar wordt in de kleur en structuur
van oppervlakken en lagen. Ook elementen uit
de archeologie, geologie en oude culturen zijn
in haar werk terug te vinden. De footprint van
de mens in de geschiedenis. Welke sporen laten wij achter. Haar ruimtelijk werk sluit daarop
aan, offerschalen van geprepareerd zeemleer
of papier, beschilderd of gecombineerd met
mensenhaar en andere materialen.
De expositie start tijdens de Keunstrûte Littenseradiel op zaterdag 21 en zondag 22
mei van 11:00 – 17:00 uur. Daarna kunt je tot
en met 15 juni terecht van 13:00 tot 17:00
uur. Website: www.friesekunstroute.nl
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Beste dorpsgenoten van Lollum en Waaksens,
zaterdag , 30 januari, zijn Joop en ik door de
beide dorpen gereden en hebben van alles opgehaald. Geweldig voor de eerste keer, maar
het kan nog veel beter dus we komen 30 april
weer langs tegelijk met het oud papier. Zouden
de mensen van buiten de dorpen ons even willen bellen als zij iets op te halen hebben, tel.
0517 469107. Het gaat om led- en spaarlampen, fittingen, TL Buizen, batterijen, accu’s,
kleine electrische apparaten etc.
Joop en
Durkje de Jong

zaterdag 21 en
zondag 22 mei

AGENDA

/Datum		Onderwerp				Plaats		Tijd
zat 26 mrt
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 30 apr
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 30 apr
Klein electrisch afval /spaarlampen etc. Beide dorpen 10:00
zat 28 mei
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
zat 25 juni
Ophalen oud papier			
Beide dorpen 09:00
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Huisartsen van Wûnseradiel:
Huisartsenpraktijk, De Tsjasker 9, Witmarsum
0517-531281.
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
Dr. B. Dierick, ds. Touwelaan 13A, Makkum
0515-23170
Huisartsen van Littenseradiel:
Dr. Meerdink, Van Sminialeane 45, Wommels
0515-331331
Dr. Hoepman, van Eysingaleane 10, Easterein
0515-331488
Huisartsenpost Sneek
De avond, de nacht, het weekend
en tijdens feestdagen kunt u voor
spoedeisende hulp terecht op de
huisartsenpost in het Antonius
Ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601
ZK Sneek. De huisartsenpost werkt
uitsluitend op telefonische afspraak.
U kunt bellen met 0900-112 7 112 (€0,10 pm). Dit nummer is alleen voor
SPOEDGEVALLEN. Wilt u meer weten over de dokterswacht dan kunt u kijken
op www.dokterswacht.nl

AED Hoe te Handelen?:
Als de AED in een van onze dorpen nodig is dan is het
belangrijk om direct 112 te bellen. Als er contact met 112
is wordt er via een sms systeem een bericht gestuurd naar
vrijwilligers. Zij worden dan via de sms naar de AED of
patiënt gestuurd. 112 bellen is dus het belangrijkst om
te doen. De vrijwilligers kunnen reanimeren en de AED
bedienen maar hebben altijd de hulp van de ambulance
nodig.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Lutske de Jong via: lutske@planet.nl
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